ZASADY UCZESTNICTWA w SZKOLENIACH Master Business of MLM
1)

Organizatorem szkoleń Master Business of MLM są spółki: Alpio Group sp.z.o.o.,
REGON 36846580500000, NIP 6263027318,zarejestrowaną przez KRS 0000698587 ul. Strzelców Bytomskich
169/2 Bytom 41-914 oraz APV MEDIA sp.zo.o REGON 385084139, NIP 6263037015, zarejestrowaną przez
KRS 0000817871ul. Strzelców Bytomskich 169/2 Bytom 41-914

2) Przedmiotem Szkoleń Master Business of MLM są materiały i szkolenia specjalistyczne przeznaczone dla
branży MLM realizowane drogą tradycyjną oraz /lub drogą on-line w formie: wykładów specjalistycznych z
elementami ćwiczeniowo-warsztatowymi, zgodnie z treścią zawartą w programie danego szkolenia.
3) Szkolenia Master Business of MLM realizowane drogą on-line są realizowane przy współpracy z platformą
evenea.pl./ Facebook według harmonogramu zaplanowanego w programie danego szkolenia.
4) Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przed szkoleniem wejście do pokoju szkoleniowego/ grupy
szkoleniowej droga mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Wejście jest dostępne dla jednego
urządzenia IT.
5) Na szkoleniu Uczestnik określa i udostępnia swoją nazwę/ login/profil, który będzie widoczny dla
pozostałych uczestników.
6) Organizator szkolenia nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego po stronie
klienta czy partnera Evenea/ Facebook lub własnego dostawcy internetu.
7) Organizator oświadcza, iż:
a. posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.
b. wykona szkolenie w sposób staranny, sumienny i prawidłowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Uczestnika programem i harmonogramem.
c.

wykładowcą szkoleń Master Business of MLM jest – dr Alina Vogelgesang.

8) Bilety na szkolenie Master Business of MLM są bezimienne. Nie przyjmuje się zwrotów za zakupiony bilet.
Uczestnik może przekazać bilet dowolnej osobie wraz z wejściem uzyskanym na wskazany adres mailowy.
9) Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad użytkowania portalu evenea.pl / Facebook wraz z
przestrzeganiem zasad współżycia społecznego ( nie obrażać uczestników, nie krytykować, obrażać, używać
niecenzuralnych słów itp.).
10) Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas szkolenia lub w związku z produktem i/lub usługą,
są własnością Organizatora. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na
Uczestnika.
11) Materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do
użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
12) Uczestnik nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych
przedmiotów stanowiących własność intelektualną Organizatora osobom trzecim.
13) Uczestnik nie może organizować pokazów grupowych/ zbiorowych szkoleń MBMLM
14) Uczestnik nie może powielać materiałów uzyskanych podczas szkoleń do celów dydaktycznych, w
szczególności kopiować, zgrywać, powielać w jakiejkolwiek formie na innych portalach społecznościowych
czy przekazywać osobom trzecim.

15) Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu szkoleń Master Business of MLM
za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
16) Uczestnik może robić zdjęcia w czasie szkolenia, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Uczestnik może
wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Uczestnik nie może wykorzystywać
zrobionych zdjęć w celach komercyjnych czy szkoleniowych.
17) Zabronione jest prowadzenie przez Uczestnika szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie
szkolenia, a także stosowanie podobnej do szkolenia organizowanej przez Wykonawcę formuły, czy
scenariuszy.
18) Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator .
b) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy, której Uczestnik
jest stroną.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania szkoleń.
d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji
a. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wykonawcy lub strony trzeciej, takich jak
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
e) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania szkoleń.
Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania szkolenia.
f) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
g) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez 5 lat, a w szczególności przez czas
wykonywania szkolenia, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z zakresu usługi szkoleniowej .
h) Uczestnik posiada prawo do:


żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,



sprostowania danych osobowych,



żądania usunięcia danych osobowych



ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



przenoszenia danych osobowych.

19) Uczestnik posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli
przetwarzanie odbywa się w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Organizatora.
20) Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
21) W sprawach nieuregulowanych niniejszych zasad uczestnictwa w szkoleniach Master Business of MLM będą
miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

22) Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

